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Korte omschrijving Kweken van insecten andere dan bijen/hommels 

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 

Activiteit Houden AC28 

Product Insecten andere dan bijen/hommels PR220 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T  -  -  

Autocontrolegids Geen gids - 

De activiteit omvat het kweken van insecten voor menselijke consumptie en/of voor dierlijke 
consumptie. Levende insecten zijn verboden als voeder voor herkauwers. 
Voor menselijke consumptie worden insecten gedefinieerd als: levensmiddelen die ofwel uit insecten 
of delen van insecten bestaan, ongeacht in welke fase van hun leven, ofwel uit dergelijke insecten of 
delen van insecten zijn geïsoleerd of geproduceerd. De toegestane levensmiddelen zijn opgenomen 
in de uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470. 
 
Insecten die worden gekweekt voor de productie van voedermiddelen worden beschouwd als 
"landbouwhuisdieren".  
 
Voor diervoeding moeten dode insecten en insectenproducten eerst worden verwerkt bij een van de 
verwerkingsbedrijven van categorie 3 die door de (in België) Gewestelijke autoriteiten zijn erkend. 
 
 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

De rechtstreekse verkoop van levende dieren door de producent alsook het slachten van de insecten 
door methoden die de insecten niet wezenlijk veranderen, zoals koelen, invriezen, diepvriezen of het 
gebruik van gas (CO2). 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit 
van de fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

 

Reglementaire basis 

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, 
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen.  
 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT  
 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor 
het toekennen van de E/T 

NVT 
 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Meer informatie is beschikbaar o.a.: 

- https://www.favv-afsca.be/levensmiddelen/insecten/ 

- https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/insekten/  
 

Autocontrole 

-  

https://www.favv-afsca.be/levensmiddelen/insecten/
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/insekten/
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Financiering 

Facturatiesector = primaire productie. 

 

 


